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1.2  
  

 แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไว้ 
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1. ข้าพเจ้า            (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)             ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่                  

ถนน                                 ต าบล/แขวง                                 อ า เภอ/เขต                                       
จั งหวั ด                                    โ ทรศั พท์                                 โ ด ย                                                          
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร                  
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่                      (ระบุเลขที่ประกวดราคา)                       โดยตลอดและ                     
ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด  
และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน                   (ระบุชื่องานและเลขที่ประกวดราคา)                   
                                                                  ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด           
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ ได้ระบุไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ               
ใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น                                                                   บาท  
(                                                                                                 ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือ
ระยะเวลา ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องขอ 

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขท่ีเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้า           

รับรองที่จะ 
5.1 ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา 

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 10 (สิบ)                      
ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง              
และครบถ้วน  

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ              
ค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
อาจด าเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ 
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

7. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและผูกพันแห่งคาเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ                      เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจานวนเงิน                     บาท 
(                         ) มาพร้อมนี้ 
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8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว 
และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้ นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้    
ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน 
 

เสนอมา ณ วันที่                 เดือน                 พ.ศ.                     . 
ลงชื่อ                                        . 
      (                                        ) 

ต าแหน่ง                                                 . 
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1.3  
  

 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสัญญา 

สัญญาจ้างก่อสร้าง 
 
สัญญาเลขที…่…...…......…(๑).................….…… 

 สัญญาฉบับน้ีทําขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตําบล/แขวง…………………..………………….………………..อําเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....……… 
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหน่ึง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสํานักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตําบล/แขวง…….……….…..……….…....
อําเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..…………… 
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญาน้ี  
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขท่ี…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตําบล/แขวง.……...………………….….………….
อําเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญาน้ี) ซึ่งต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหน่ึง 
 คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทํางาน….……….…….…(๗)…….…...….……… 
ณ …..……………................... ตําบล/แขวง….…………………………….…….. อําเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ีรวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 
  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ 
ชนิดดีเพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญาน้ี 
 ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  ๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จํานวน.…..(…..…….….) หน้า 
  …………..……………..……ฯลฯ……….………..…………… 
  ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญาน้ี ให้ใช้ข้อความ 
ในสัญญาน้ีบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 



- 2 - 
 
 ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
  ในขณะทําสัญญาน้ีผู้รับจ้างได้นําหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..……… 
เป็นจํานวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...) 
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  
  (๑๐) กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ําประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
หนังสือค้ําประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 
หรืออาจเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ 
การคํ้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญาน้ี  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ตามวรรคหน่ึง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง 
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี 
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุดบกพร่อง 
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพ่ิมเติม
ให้มีจํานวนครบถ้วนตามวรรคหน่ึงมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
  หลักประกันที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้ตามข้อน้ี ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบ้ียเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาน้ีแล้ว 

 ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจํานวนเงิน……………………..บาท 
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมจํานวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ                
แต่ละประเภทดังที่ได้กําหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓ 
  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไว้ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาน้ีเป็นจํานวนโดยประมาณเท่าน้ัน จํานวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือน้อยกว่าน้ีก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน       
แต่ละรายการที่ได้ทําเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในสัญญา 
ทั้งน้ี นอกจากในกรณีต่อไปน้ี (๑๑) 
  ๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) 
แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน    
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  ๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) 
ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓  
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
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  ๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการน้ันในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)      
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งน้ี การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  ๔.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ    
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งน้ี ผู้ว่าจ้าง  
อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใด           
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง 
เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ 
ตรงตามข้อกําหนดแห่งสัญญาน้ีทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
  (๑๒) การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ช่ือบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก 
จํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี) 
 ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จํานวน…………..…………บาท (......................................) 
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังน้ี 
  งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….. 
  งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงิน…….………………...บาท (…………………………………...………….) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………. 
  ..............................................ฯลฯ............................................. 
  งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
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  (๑๓) การจ่ายเงินตามเง่ือนไขแห่งสัญญาน้ี ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ช่ือธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ช่ือบัญชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งน้ี ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใด
เก่ียวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคน้ีใช้สําหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง 
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเ งินฝากธนาคารของผู้ รับจ้ าง ตามแนวทางท่ี
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กําหนด แล้วแต่กรณี) 
                 (๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจํานวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔ 
  เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะ
กระทําตามเง่ือนไขอันเก่ียวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ัน ดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่าน้ัน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันในทางอ่ืน    
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าน้ันคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที 
  ๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
เพ่ือพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก   
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที 
  (๑๕) ๕.๓ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
        ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง      
ในแต่ละเดือนเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ................(..................) ของจํานวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งน้ี จนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว 
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  (๑๗) ๕.๓ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)  
          ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง                 
ในแต่ละงวดเพ่ือชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จํานวนร้อยละ..............(......................) ของจํานวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจํานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด 
  ๕.๔ เงินจํานวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระหน้ีหรือ 
เพ่ือชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
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  ๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจํานวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอ่ืนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจํานวนที่เหลือน้ันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 
    ๕.๖ (ก) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
             ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ 
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)  
  ๕.๖ (ข) (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
             ผู้ ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง 
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) 
 (๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน 
  ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ ว่าจ้างจะหักเงินจํานวนร้อยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน 
ถูกหักไว้แล้วเป็นจํานวนเงินไม่ ตํ่ากว่า………....... . . . . . .บาท (……………………...)  ผู้ รับจ้างมีสิทธิที่จะ 
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
  ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว 
ตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีดอกเบ้ียให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 

 ข้อ ๗ (ก) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  (19) ภายในกําหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา               
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทํางานและกําหนดเวลา 
ที่ต้องใช้ในการทํางานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในกําหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนด………………..(...................) วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวน้ัน 
  ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ     
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ         
บอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๗ (ข) กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 
  ผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. ……. 
และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากําหนดเวลา  
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หรือผู้รับจ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     
หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา         
ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาน้ีได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่          
เข้าทํางานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาน้ันไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง 
  การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก 
ความรับผิดตามสัญญา 

 ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
  เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างน้ี  
ภายในกําหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไข 
ให้ เ ป็นที่ เ รียบร้อยโดยไม่ ชัก ช้า  โดยผู้ ว่ าจ้ างไม่ ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้ งสิ้น หากผู้ รับจ้ าง 
ไม่กระทําการดังกล่าวภายในกําหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการน้ันเอง 
หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
  ในกรณีเร่งด่วนจําเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชํารุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามวรรคหน่ึงได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชํารุด
บกพร่องหรือเสียหายน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ซ่อมแซมความชํารุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง 
ต้องรับผิดชอบชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  การที่ผู้ว่าจ้างทําการน้ันเอง หรือจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ันแทนผู้รับจ้าง ไม่ทําให้ผู้รับจ้าง 
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ 

 ข้อ ๙ การจ้างช่วง 
  ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาน้ีไปจ้างช่วงอีกทอดหน่ึง 
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต 
ให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ 
ตามสัญญาน้ี และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง  
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงน้ันทุกประการ 
 กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง       
ต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 
   ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานท่ีรับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชํานาญ 
และในระหว่างทํางานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงาน 
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอํานาจจากผู้รับจ้าง คําสั่งหรือคําแนะนําต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ังได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่าน้ัน  
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ให้ถือว่าเป็นคําสั่งหรือคําแนะนําที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งต้ังผู้แทนตามข้อน้ีจะต้องทําเป็นหนังสือ 
และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งต้ังผู้แทนใหม่จะทํามิได้ 
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหน่ึง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง 
ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทําการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพ่ิม 
หรืออ้างเป็นเหตุเพ่ือขยายอายุสัญญาอันเน่ืองมาจากเหตุน้ี 

 ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจาก 
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน 
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี) 
 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทําขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย 
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายน้ันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งน้ี ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อน้ีจะสิ้นสุดลง  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคร้ังสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพร่อง  
หรือความเสยีหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่าน้ัน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาน้ี หากผู้ว่าจ้าง    
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการใดๆ 
เพ่ือให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
ค่าเสียหายน้ันๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที 

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกําหนดเวลา 
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทําสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 
 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอ่ืนใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหน่ึง  
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจํานวนน้ันเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสําหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทํางาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมท้ังผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทํางาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน 
การชําระเบ้ียประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง 
 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
เพ่ือควบคุมการทํางานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาน้ัน  
มีอํานาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานท่ีก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอํานวย 
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการน้ันตามสมควร 
 การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทําให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาน้ีข้อใดข้อหน่ึงไม่ 
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ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 
  ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทําความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด        
โดยถ่ีถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดน้ันผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการ        
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คําวินิจฉัยดังกล่าว          
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้ 

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 
  ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ัง มีอํานาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามสัญญาน้ีและมีอํานาจที่จะสั่งให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดการน้ันช่ัวคราวได้ 
ความล่าช้าในกรณีเช่นน้ี ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน  
  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทํางานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญาน้ี หากงานพิเศษน้ันๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาน้ี นอกจากน้ี  
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกําหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาน้ีด้วย 
  อัตราค่าจ้างหรือราคาที่ กําหนดไว้ในสัญญาน้ี ให้กําหนดใช้สําหรับงานพิเศษ 
หรืองานที่เพ่ิมเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กําหนดไว้ถึง     
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใช้สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง 
และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกําหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพ่ือความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกําหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง 

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ 
  หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว้ในสัญญา 
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ       
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหน่ึงเป็นจํานวนเงินวันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)    
นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้    
จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากน้ี ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการท่ี   
ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 
  ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาน้ัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไมส่ามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง   
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ  
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 
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ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 
  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทํางานน้ันเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนให้ทํางานน้ัน
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทํางานน้ันต่อมีสิทธิใช้เคร่ืองใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้น
ช่ัวคราวสําหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญา 
ตามท่ีจะเห็นสมควร 
 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จํานวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมท้ังค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในการทํางานน้ันต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จํานวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหน่ึงด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ 
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง           
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจํานวนเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที 
  หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชําระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชําระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจํานวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายน้ัน ภายในกําหนด..................(......................) วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง 

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว 
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

ข้อ ๒๐ การทําบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาน้ี รวมท้ังโรงงานหรือ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย 
บรรดาเคร่ืองใช้ในการทํางานจ้างรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างช่ัวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง 
กลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรอืการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย  
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทําให้       
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขและกําหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุดลง หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 



- 10 - 
 
  ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการท่ีจะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทํางานออกไปโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ 
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ต้ังแต่ต้น 
  การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหน่ึง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

 (๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย 
  ในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ต้องนําเข้ามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นําของเข้ามาเอง
หรือนําเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ      
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของน้ันลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยหรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ ทั้งน้ีไม่ว่าการสั่งหรือ
นําเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด 
 ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ ว่าจ้าง ถ้างานน้ันมีสิ่งของตามวรรคหน่ึง  
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราส่งสําหรับของน้ัน ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 

 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชําระค่าธรรมเนียมพิเศษเน่ืองจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหน่ึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย 
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึงดังกล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชําระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเง่ือนไขสําคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. 
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ……(……..) 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปน้ี 

 ๒๓.๑ …………………………………………………..…… 

 ๒๓.๒ ……………………………………………….….…… 

         …………………………..ฯลฯ……………….…… 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําบัญชีแสดงจํานวนช่างทั้งหมดโดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่าง 
และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายช่ือช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว 
ในวรรคหน่ึง นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทํางาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทํางานตามสัญญาน้ี
ของผู้รับจ้าง 
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  ข้อ ๒๔.  การปรับราคา  
     ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงให้นําเง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และ
วิธีการคํานวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ที่แนบท้ายสัญญานี้ และตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เลขที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ มาใช้ในการคํานวณค่างานที่ตกลง
กันไว้ตามสัญญาข้อ ๔ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามงวดงานที่กําหนดไว้ในสัญญาและให้ถือว่า “เง่ือนไข 
หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคํานวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้” แนบท้ายสัญญาน้ี 
เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาด้วย 

สัญญาน้ีทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหน่ึงฉบับ 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………………..….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
(ลงช่ือ)………………………………..………….พยาน 
        (……........……...…………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ใช้สําหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างที่มีเง่ือนไขปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 



ประกวดราคาเลขท่ี จร.(จส.2)-คชฟ.3-02/2561 
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แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันการเสนอราคา) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค้ําประกัน) …..... 
 

 ข้าพเจ้า ……...…..(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……...... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ …………………………….. 
ถนน ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุช่ือผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมแทนธนาคาร/บริษัทเงินทุน)….... ผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 1. ตามที่ ….... (ช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ*) ....… ได้ย่ืนซองประกวดราคาสําหรับการจัดจ้าง ..….(ระบุ     
ช่ืองาน)..……. ตามเอกสารประกวดราคาเลขท่ี ……..… (ระบุเลขที่ประกวดราคา) …....... ซึ่งต้องวาง
หลักประกันซองตามเง่ือนไขการประกวดราคาต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจํานวนเงิน .... (ตามกําหนด
ในประกาศประกวดราคา) .…บาท (……………….…………) น้ัน 
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องของ               
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวนไม่เกิน ……(ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา)… บาท (……………….) 
ในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ในกรณี….(ช่ือผู้เสนอราคา)…. ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประกวดราคาอันเป็นเหตุให้ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา หรือให้ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ รวมทั้งกรณีที่ 
…….(ช่ือผู้เสนอราคา)…….. ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู่      
หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญาหรือมิได้วางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้….(ช่ือผู้เสนอ
ราคา)…. ชําระหน้ีก่อน 

 2. หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ....... เดือน............... พ.ศ............ ถึงวันที่ ....... 
เดือน.............. พ.ศ........... และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันน้ีภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

 3. ถ้า ……....... (ช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ) ….....… ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป 
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้ขยาย
ออกไปดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ      
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ค้ําประกัน 
                            (……..…………………………….) 

                     ตําแหน่ง ………………………….......….… 
 

                 (ลงช่ือ) ……………..……………………..….. พยาน 
                            (……..…………………………….) 

 

                 (ลงช่ือ) …………………….…………..……... พยาน 
                            (……..…………………………….) 
 

 
* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 



  

                                       
 

 

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันสัญญา) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค้ําประกัน) …..... 
 

ข้าพเจ้า ……...…..(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……...... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ …………………………….. 
ถนน ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุช่ือผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมแทนธนาคาร)….... ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือค้ําประกันฉบับน้ีไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 1. ตามท่ี …................… (ช่ือผู้รับจ้าง*) ...................… ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทํา 
สัญญาจ้าง…...........(ระบุช่ืองาน)..…...…กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ……......… (ระบุเลขที่สัญญา) …............ 
ลงวันที่ ..................... ซึ่งผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงิน 
....................…บาท (……….....………..…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ สิบ ( 10 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา 
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีจะค้ําประกันในการชําระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ 
ผู้ว่าจ้าง จํานวนไม่เกิน ..….....…(ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา)...…........ บาท (…………..…….) 
ในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชําระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่าย
ใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งน้ี โดยผู้ว่าจ้าง 
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชําระหน้ีน้ันก่อน 

 2. หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. .................... 
ถึงวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ................. (ระบุวันที่ครบกําหนดแล้วเสร็จตามสัญญารวมกับ
ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่
กําหนดไว้ 

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ค้ําประกัน 
(……..…………………………….) 

ตําแหน่ง ……………………………......... 
 

(ลงช่ือ) ……………..…………………………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 

 (ลงช่ือ) …………………….……….…………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 
 
 
 

* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 



  

                                       
 

 

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า)  

 

เลขที่ .…………………………...               วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค้ําประกัน) …..... 
 

ข้าพเจ้า ……...…..(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……...... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ …………………………….. 
ถนน ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุช่ือผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมแทนธนาคาร)….... ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทํา
หนังสือค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 1. ตามท่ี ……..… (ช่ือผู้รับจ้าง*) …....… ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาเลขที่ ……...… (ระบุเลขที่สัญญา) …........ ลงวันที่ ......................... ซึ่งผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจํานวนเงิน ....................…บาท (…………….…………) น้ัน 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมโดยไม่มีเง่ือนไขที่จะค้ําประกันการจ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไป ภายในวงเงินไม่เกิน ..................... บาท (............................) 

 3. หากผู้รับจ้างซึ่งได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 1 จากผู้ว่าจ้างไปแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ แนบท้ายสัญญา อันเป็นเหตุให้ต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปดังกล่าวคืนให้แก่
ผู้ว่าจ้าง หรือผู้รับจ้างมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้า
ตกลงที่จะจ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจํานวน....................บาท (......................) หรือตามจํานวนที่
ยังค้างอยู่ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคําบอกกล่าวเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง โดย
ผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องเรียกให้ผู้รับจ้างชําระหน้ีน้ันก่อน 

 4. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้น จนถึง          
วันที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ........... (วันจ่ายเงินตามสัญญางวดสุดท้าย) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจาก 
เงินค่าจ้างไว้ครบกําหนดแล้ว) / (วันที่หักเงินล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนแล้ว)...... และข้าพเจ้า
จะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

5. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจา้ง
ดังกล่าวข้างต้น 

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ค้ําประกัน 
(……..…………………………….) 

                    ตําแหน่ง …………………………...........… 
 

(ลงช่ือ) ……………..…………………………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 

 (ลงช่ือ) …………………….……….…………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 
* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 



  

                                       
 

 

แบบหนังสือคํ้าประกัน 
(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน) 

 

เลขที่ .…………………………...   วันที่ …..… (วันที่ออกหนังสือค้ําประกัน) …..... 
 

ข้าพเจ้า ……...…..(ช่ือธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……...... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ …………………………….. 
ถนน ……………………… ตําบล/แขวง ………………………… อําเภอ/เขต …………………… จังหวัด ………………… 
โดย ….…(ระบุช่ือผู้มีอํานาจลงนามทํานิติกรรมแทนธนาคาร)….... ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทํา
หนังสือค้ําประกันฉบับน้ีไว้ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 1. ตามที่ …..… (ช่ือผู้รับจ้าง*) ...… ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทําสัญญาจ้างกับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่ ……...… (ระบุเลขท่ีสัญญา) …........ ลงวันที่ ..................... โดยตามสัญญาดังกล่าวผู้ว่าจ้าง   
จะหักเงินประกันผลงานไว้ในอัตราร้อยละ 10 (10%) ของค่าจ้างแต่ละงวดที่ถึงกําหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างน้ัน 
 2 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันผู้รับจ้างสําหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผู้ ว่าจ้าง        
ได้หักไว้จากค่าจ้างที่ได้จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต้ังแต่งวดที่ .................ถึงงวดท่ี.................เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
...........บาท (...................) ซึ่งผู้รับจ้างได้ขอรับคืนไป กล่าวคือหากผู้รับจ้างปฏิบัติบกพร่อง หรือผิดสัญญา
ข้อใดข้อหน่ึงอันก่อให้เกิดความเสียหายใดแก่ผู้ว่าจ้าง หรือจะต้องรับผิดชดใช้หน้ีแก่ผู้ว่าจ้างไม่ว่ากรณีใด 
ข้าพเจ้ายอมชําระเงินค่าเสียหายหรือหน้ีดังกล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก  
ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องใช้สิทธิทางศาลก่อน ทั้งน้ีผู้ว่าจ้างไม่มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ถึงข้อบกพร่องดังกล่าวของ 
ผู้รับจ้างแต่ประการใดอีกด้วย 

 3. หนังสือค้ําประกันน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันรับเงินประกันผลงานจ้างดังกล่าวข้างต้น จนถึง    
วันที่ .....เดือน....... พ.ศ. ............. (วันจ่ายเงินตามสัญญาจ้างงวดสุดท้าย) ........ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน
การคํ้าประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

4. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีน้ัน ๆ ด้วย 
โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ําประกันน้ีออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง
ดังกล่าวข้างต้น 

 
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 

 
(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ค้ําประกัน 

(……..…………………………….) 
ตําแหน่ง ………………………........…… 

 

(ลงช่ือ) ……………..…………………………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 

 (ลงช่ือ) …………………….……….…………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 
 
* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 



  

                                       
 

 

แบบหนังสือยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาล 
เป็นหลักประกันการเสนอราคา 

 

    วันที่ ………. เดือน ............ พ.ศ. .................. 
 

ข้าพเจ้า .....… (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า) .…....... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ .............................. 
ถนน ............................... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด ........................................... ได้ทําหนังสือฉบับน้ีให้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นหลักฐาน          
ในการยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาลวางเป็นหลักประกันซองประกวดราคา ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ตามท่ี.....…… (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า*).…......... ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคา” ได้ย่ืนซองประกวดราคาสําหรับการจ้าง ......................................... ตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ ..... (ระบุเลขที่ประกวดราคา) ..... ซึ่งต้องวางหลักประกันซองตามเง่ือนไขประกวดราคาต่อการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เป็นจํานวนเงิน .............................. บาท ( ................................. ) น้ัน 

ข้าพเจ้าผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเลขที่ .................................. เลขทะเบียน ........................ 
ลงวันที่ ................................. ออกโดย .............................................. ยินยอมนําพันธบัตรดังกล่าววางเป็น
หลักประกันซองประกวดราคา จํานวนเงินไม่เกิน ................................. บาท ( ...............................) โดย
มอบไว้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในวันเปิดซองประกวดราคา ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขประกวดราคาอันเป็นเหตุให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิริบหลักประกันซอง หรือให้ชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบ
เสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญา เมื่อได้รับแจ้งไปทําสัญญา หรือมิได้วางหลักประกัน
สัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบังคับ
ชําระหน้ีเอาจากพันธบัตรดังกล่าวได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพ่ือโต้แย้ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชําระหน้ีน้ันก่อน 

ข้อ 2. ความยินยอมดังกล่าวตามข้อ 1. มีผลใช้บังคับต้ังแต่ ............................. จนถึงวันที ่..................... 
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ข้อ 3. ถ้า ... (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า) ... ขยายกําหนดเวลายืนราคา ของการเสนอราคา
ออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการคํ้าประกันน้ีออกไป เป็นเวลาเท่ากับระยะเวลายืน
ราคาที่ได้ขยายออกไปดังกล่าว 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ..... (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า) ..... ซึ่งเป็นผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล 
จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล 
(……..…………………………….) 
ตําแหน่ง …………………………… 

 

(ลงช่ือ) ……………..…………………………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 

(ลงช่ือ) …………………….……….…………..….. พยาน 
(……..…… …………………….) 

 
* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 



  

                                       
 

 

แบบหนังสือยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาล 
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 

    วันที่ ………. เดือน ............ พ.ศ. .................. 
 

ข้าพเจ้า .....… (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า) .…....... สํานักงานต้ังอยู่เลขที่ .............................. 
ถนน ............................... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ................................................. 
จังหวัด ........................................... ได้ทําหนังสือฉบับน้ีให้ไว้ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเป็นหลักฐาน       
ในการยินยอมนําพันธบัตรรัฐบาลวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ข้อ 1. ตามท่ี.....…… (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า*).…......... ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้
ทําสัญญาจ้าง ........................................... เลขที่ ..... (ระบุเลขท่ีสัญญาที่แจ้งไว้ในหนังสือสั่งจ้าง) ..... กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยจะต้องวางหลักประกันตามสัญญาจ้างต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน .... 
(จํานวนเงินที่กําหนดไว้ในหนังสือสั่งจ้าง) ..... บาท ( ................................. ) ซึ่งเท่ากับร้อยละ .................... 
( .....................................) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญาน้ัน 

ข้าพเจ้าผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรเลขที่ .................................. เลขทะเบียน ........................ 
ลงวันที่ ................................. ออกโดย .............................................. ยินยอมนําพันธบัตรดังกล่าววางเป็น
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจํานวนเงินไม่เกิน .....(จํานวนเงินที่กําหนดไว้ในหนังสือสั่งจ้าง) ........ 
บาท ( ...............................) โดยได้โอนกรรมสิทธ์ิหรือจํานําพันธบัตรดังกล่าวให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้
โดยถูกต้องแล้วในวันทําสัญญา ในกรณีที่ ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทําไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
เรียกค่าปรับและหรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้รับจ้างได้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบังคับ
ชําระหน้ีเอาจากพันธบัตรดังกล่าวได้ทันที โดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ โดยมิต้องเรียกร้องให้
ผู้รับจ้างชําระก่อน  

ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับรู้ และยินยอมด้วยในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ยินยอมให้ผัดหรือผ่อน
เวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบอยู่
ตามสัญญาจ้างดังกล่าว 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ..... (ระบุช่ือบริษัท/ห้าง/กลุ่มร่วมค้า) ..... ซึ่งเป็นผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล 
จึงได้ลงลายมือช่ือ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. ผู้ทรงพันธบัตรรัฐบาล 
(……..…………………………….) 
ตําแหน่ง …………………………… 

 

(ลงช่ือ) ……………..…………………………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 

(ลงช่ือ) …………………….……….…………..….. พยาน 
(……..…………………………….) 

 
* กรณีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อของกิจการร่วมค้า พร้อมท้ังแสดงรายชื่อ 
  ผู้เข้าร่วมทุกราย 
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เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
 1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซม  
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดงานครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอ่ืนที่
เบิกจ่ายในลักษณะค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดนี้ 
 2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งกรณีเพ่ิมขึ้นหรือลดค่างานจากค่างานเดิม ตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา
ซึ่งจัดท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเสนอราคา 
 3. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่า งานจ้างเหมานั้นฯ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้ง
ก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณ ที่ให้มีการปรับเพ่ิมหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน 

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นฯและให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
 4. การขอเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้อง
ภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ  
ที่จะเรียกร้องเงินเพ่ิมค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจาก  
ผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หัก
เงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
 5. การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

 ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ในการพิจารณาเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค านวณตามสูตรดังนี้ 
 P = (Po) x (K) 
ก าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 
 Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ใน

สัญญาแล้วแต่กรณี 
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม 4% เมื่อต้อง

เรียกค่างานคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESCALATION FACTOR  K   หาได้จากสูตร  ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้ 

หมวดที่ 1 งานอาคาร 
    งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ท าการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม 
อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง 
 1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ 
 1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจ าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ 
 1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น  ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ 
สายไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ 
 1.4 ทางระบายน้ าของอาคารจนถึงทางระบายน้ าภายนอก 
 1.5 ส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับ
การก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักร หรือเครื่องมือกลที่น ามาประกอบ หรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ถังเก็บน้ า ฯลฯ 
 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร 

 ใช้สูตร   K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

หมวดที ่2 งานดิน 
 2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถม
บดอัดแน่น เขื่อน คลอง คันดิน คันกั้นน้ า คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลปฏิบัติงาน 
 ส าหรับการถมดินให้หมายถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอ่ืน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และ
มีข้อก าหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล เพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ 
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน 
 ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED, MATERIAL, 
UNTREATED BASE และ SHOULDER 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่ 3 งานทาง 
 3.1 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริม ซึ่งประกอบด้วยตะแกรง
เหล็กเส้น หรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดกัน (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) 
เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ให้หมายความถึง แผ่นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณคอสะพาน (R.C.BRIDGE APPROACH) ด้วย 

ใช้สูตร   K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

 3.2 งานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับงาน
ระบายน้ า (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ าและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานคอนกรีต
เสริมเหล็กอ่ืนที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANHOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อย
สายไฟฟ้า เป็นต้น  

ใช้สูตร    K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

หมวดที่ 4 ระบบสาธารณูปโภค 
    4.1 งานวางเหล็กเหนียวและท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE 
          ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE และ/หรืออุปกรณ์ 

ใช้สูตร   K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/PEo 

  4.2 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 
          งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย 

ใช้สูตร    K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So   
 

สูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 kV. 

 1.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้ 

  ใช้สูตร   K =  0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo 

 2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

  ใช้สูตร K =  0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ดัชนีราคาที่ใช้ค านวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดท าขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K =  ESCALATION FACTOR 
It =    ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Io =    ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ct =    ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Co =    ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Mt =    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Mo =    ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
St =    ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
So =    ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Gt =    ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Go =    ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
At =    ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Ao =    ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Et =    ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Eo =    ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Ft =    ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Fo =    ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
ACt =    ดัชนีราคาซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
ACo =    ดัชนีราคาซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PVCt =    ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PVCo =    ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
GIPt =    ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
GIPo =    ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
PEt =    ดัชนีราคาท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
PEo =    ดัชนีราคาท่อ HIGH DENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
Wt =    ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 
Wo =    ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

  

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 ค.  วิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 1. การค านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวง
พาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 2. การค านวณค่า K ส าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในลักษณะเดียวกันจะต้องแยกค่า
งานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. การค านวณหาค่า K ก าหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ต าแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และก าหนดให้
ท าเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลส าเร็จก่อน แล้วจึงน าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น 
 4. ให้พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตาม
สูตรส าหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนที่มีการเสนอราคา
มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน าเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาค านวณปรับเพ่ิมหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% 
แรกให้) 
 5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้
รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือ    
ค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 
 6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน  ส่วนค่างานเพ่ิม
หรือค่างานลดลงซึ่งจะค านวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งน ามาค านวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบ
งานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค านวณเงนิเพิ่มได้ให้ขอท าความตกลงเรื่อง การเงินกับส านักงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

งานก่อสร้างท่ีใช้สูตรแบบปรับราคาได้ (ESCALATION FACTOR K) 

ก. งานก่อสร้างอาคารควบคุม บ้านพัก และรั้ว-ประตู ใช้สูตร งานอาคาร (หมวดที่ 1) 

 สูตร K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So 

ข. งานถมดินบดอัดแน่น ใช้สูตร งานดิน (หมวดที่ 2  ข้อ 2.1) 

 สูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo 

ค. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมวดที่ 3 ข้อ 3.1) 

 สูตร K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So 

ง. งานก่อสร้างรางเคเบิล Duct Bank และ Manhole ใช้สูตรงานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก 
(หมวดที่ 3 ข้อ 3.2) 

 สูตร K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So 

จ. งานวางท่อ HIGH DENSITY POLYETHELENE ใช้สูตรงานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HIGH DENSITY 
POLYETHELENE (หมวดที่ 4 ข้อ 4.1) 

 สูตร K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30PEt/PEo 

ฉ. งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ฐานรากเสาไฟฟ้า และแท่นหม้อแปลง ใช้สูตรงานก่อสร้างฐานราก
อุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย (หมวดที่ 4 ข้อ 4.2) 

 สูตร K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So 

สูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

ช. งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69-115 kV. 

 1.  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ให้ 

 ใช้สูตร   K =  0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo 

 2.  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 

ใช้สูตร K =  0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo 
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บทนิยาม 
 

1.1“ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาในการจัดจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการ
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาในการประกวดราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในคราว
เดียวกัน 

 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจ
หรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย มีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
อีกรายหน่ึงหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประกวดราคาคร้ังน้ี 

(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประกวดราคาคร้ังน้ี 

 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า              
ในกิจการน้ัน หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่            
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้า                  
ส่วนภูมิภาคในการประกวดราคาคร้ังน้ีหรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือ
หุ้นของบุคคลดังกล่าว 

 ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร    
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณีและห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการประกวด
ราคาคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่
กรณี 
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1.2 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคารายหน่ึงหรือ
หลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้
ขอให้หรือรับว่าจะให้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งน้ีโดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาราย
หน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
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1.7 
  

แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับรองสําเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

และต้องทําเคร่ืองหมาย X ลงในช่อง     และ    
  1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองกํารจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานําจควบคุม (ถ้ามี) 
      ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
      มีผู้มีอํานาจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองกํารจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานําจควบคุม (ถ้ามี) 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
    ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
    มีผู้มีอํานาจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

  2. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
 (ก) บุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 (ข) คณะบุคคล 
- สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- สําเนําบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
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   1. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
- สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า 
  ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
- บุคคลสัญชาติไทย 
สําเนําบัตรประจําตัวประชาชน 
 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
สาํเนําหนังสือเดินทาง 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

  (ข) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองกํารจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานําจควบคุม (ถ้ามี) 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
      ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
      มีผู้มีอํานาจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
- สําเนาหนังสือรับรองกํารจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

- ผู้มีอํานําจควบคุม (ถ้ามี) 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
    มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 
    ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
    มีผู้มีอํานาจควบคุม 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
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   4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานทีข่้าพเจ้าย่ืนมาทั้งหมด ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี ถูกต้องและเป็นความจรงิทุกประการ 
 
 
 
                                   *ลงช่ือ                                        ผูย่ื้นข้อเสนอ 

                       (                                     ) 
 ประทับตรา (ถ้ามี) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ 
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น 

และต้องทำเครื่องหมาย X ลงในช่อง 
 

1. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอมอบอำนาจให้            
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผ่น 

2. หลักประกันการเสนอราคา 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผ่น 

3. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) 
    ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
    มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผน่ 

4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผ่น 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จำนวน ………….......แผ่น 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานทีข่้าพเจ้าย่ืนมาทั้งหมด ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

  *ลงช่ือ                                          ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                             (                                        ) 
      ประทับตรา (ถ้ามี) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
หมายเหตุ 
* ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 

 

(เอกสารแสดงคุณสมบัติ) 



  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งกรอกรายละเอียดและข้อมูลในการเสนอราคา 
 

                                                ประกวดราคาเลขที่                                         เปิดซองวันที่                                        . 
     ชื่อบริษัทฯ / ห้างฯ / รา้น / บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล                                        . 

          ทุนจดทะเบียน……………………………..(บาท)    จํานวนหุ้น…………………..หุ้น   หุ้นละ……………………..(บาท)     
 

1. ผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้จัดการ / ผูบ้ริหาร / ผู้มีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการ 

 
 
 
 
 

 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานทีข่้าพเจ้ายื่นมาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้อง และเป็นจรงิทุกประการ 
 
 

               ลงชื่อ                                       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                                                                                    (                                     )  
                                                             ประทบัตรา (ถ้าม)ี 

       หมายเหตุ 
1. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดทับ 
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น (บริษัทจํากัด / บริษัท มหาชน จํากัด) หรือในอัตราอื่นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กําหนด 
3. บุตร หมายถึง บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียด ให้ผู้เสนอราคาจดัพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 
 
 

  
ลําดับ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 

 
ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ - สกุล 
คู่สมรส 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ – สกุล 
บุตร 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

        
 

         
         
         
         

(เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา) 

2 - 4 



  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตอ้งกรอกรายละเอียดและข้อมูลในการเสนอราคา 
 

                                            ประกวดราคา  เลขที่…………………….……………………..…..เปิดซองวันที่……………………………..………. 
  ชื่อบริษัทฯ / ห้างฯ / ร้าน / บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล…………………………………………………………………. 

         ทุนจดทะเบียน……………………………..(บาท)    จํานวนหุ้น…………………..หุ้น   หุ้นละ……………………..(บาท)     
 

2.  หุ้นส่วนสามัญ / หุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจํากัด / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด / ผู้ถือหุน้รายใหญ่ในบริษัทมหาชนจํากัด 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานทีข่้าพเจ้ายื่นมาในการประกวดราคาครั้งนี้ ถูกต้อง และเป็นจรงิทุกประการ 
 
 

               ลงชื่อ                                       ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                                                                                    (                                     ) 
                                                             ประทบัตรา (ถ้าม)ี 

       หมายเหตุ 
1. ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดทับ 
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ในกิจการนั้น (บริษัทจํากัด / บริษัท มหาชน จํากัด) หรือในอัตราอื่นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กําหนด 
3. บุตร หมายถึง บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
4. หากแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงพอที่จะกรอกรายละเอียด ให้ผู้เสนอราคาจดัพิมพ์แบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนได้ 

 
ลําดับ 

 

 
ชื่อ - สกุล 

 

 
ตําแหน่ง 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ - สกุล 
คู่สมรส 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
ชื่อ – สกุล 
บุตร 

จํานวนหุ้น 
(คิดเป็น %)  
หรือหุ้นส่วน  

(บาท) 

 
หมายเหตุ 

        
 

         
         
         
         

(เอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา) 

2 - 5 



  

 
 

 

1.8 
 

แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ                                                         . 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
เป็นเงิน 
(รวม) 

พัสดุ 
ในประเทศ 

พัสดุ
ต่างประเทศ 

1        

2        

3        

4        

5        

รวม     ××× ××× ××× 

อัตรา 
(ร้อยละ) 

    100   

 

 ลงชื่อ                                        (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 

                                                                (                                     ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางการจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

โครงการ                                                         . 

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ                (ตัน) 

ล าดับ รายการ หน่วย ปริมาณ 
เหล็ก 

ในประเทศ 
เหล็ก

ต่างประเทศ 

1 เหล็กเส้น ตัน    

2 เหล็กข้องอ ตัน    

3 เหล็กเส้นกลม ตัน    

4      

5      

รวม   ××× ××× ××× 

อัตรา  
(ร้อยละ) 

  100   

 
 

 ลงชื่อ                                        (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง) 

                                                                (                                     ) 
 

 

 



  

 
 
 
 
 

1.9 
  

แบบบัญชีรายชื่ออุปกรณท่ีใชในโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  จร.04/2564 

แบบบญัชีรายชื่ออุปกรณท์ี่ใช้ในโครงการ (List of suppliers) 

รายการอุปกรณ์ที่เสนอ ของ ผู้ยื่นขอ้เสนอ ......................................................................................................................................... 

1) รายการอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 

 

ที ่
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ(์2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลิต(4) 
เลขทีห่นังสือรับรองจากผู้ผลติหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายให้เป็นผู้เสนอ
อุปกรณ์ (5) 

1 Underground Cable XLPE 33 kV 
(240, 95 sq.mm.) 

1     
2    
3    

2 Underground Cable (CV) 
(185, 95 sq.mm.) 

1     
2    
3    

3 
 

Space Aerial Cable 33 kV 
(185, 50 sq.mm.) 

1     
2    
3    

4 Plug-in Cable Termination Kits  
for GIS for 33 kV XLPE Cables 

1     
2    
3    

5 Outdoor Cable Termination Kits 
for 33 kV XLPE Cables 

1     
2    
3    

 

 



 

  จร.04/2564 

 

ที ่
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ(์2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลิต(4) 
เลขทีห่นังสือรับรองจากผู้ผลติหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายให้เป็นผู้เสนอ
อุปกรณ์ (5) 

6 ชุดต่อสายแบบกันน ้าได้ พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ 

1     
2    
3    

7 Splicing Kit for 33 kV 1     
2    
3    

8 Surge Arrester for 33 kV (10kA), (5kA) 1     
2    
3    

9 High-Voltage Distribution  
Fuse Cutouts and Fuse Links for 33 kV 

1     
2    
3    

10 Disconnecting Switch for 33 kV 1     
2    
3    

11 Fault indicator for Overhead Line 
 

1     
2    
3    

12 ลูกถ้วย (line post 33 kV) 1     
2    
3    

 



 

  จร.04/2564 

 

ที ่
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ(์2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลิต(4) 
เลขทีห่นังสือรับรองจากผู้ผลติหรือ

ผู้แทนจ าหน่ายให้เป็นผู้เสนอ
อุปกรณ์ (5) 

13 Three-Phase Transformers (315, 500 
kVA) for 33 kV 50 Hz Distribution 
Systems with ability to withstand 
short circuit 

1     
2    
3    

 

2) รายการวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ 

 

ที ่
 

รายการ ล าดับที่(1) ผลิตภัณฑ์(2) รุ่น (Model)(3) ประเทศผู้ผลิต(4) 

1 ผลิตภัณฑ์เสาคอนกรตี 1    
2    
3    

2 ผลิตภัณฑท์่อ HDPE 
 

1    
2    
3    

3 เคเบิลใยแก้วน้าแสงแบบ ADSS  
และอุปกรณ์ประกอบ 

1    
2    
3    

4 ชุดอุปกรณ์ต่อลงดิน (Ground rod และ 
Exothermic welding kit) 

1    
2    
3    

 



 

  จร.04/2564 

(1) ล้าดับที่ : ให้ผู้ยื่นขอเสนอ เสนอผลิตภัณฑไ์ด้ไม่เกิน 3 ผลิตภัณฑ ์
(2) ผลิตภัณฑ ์: ให้ผู้ยื่นขอเสนอ ระบชุื่อ (ยี่ห้อ) ของผลิตภัณฑส์้าหรับรายการอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานประกวดราคาครั งนี  
(3) รุ่น (Model) : ในแต่ละผลิตภัณฑ์ทีจ่้าเป็นต้องเสนออุปกรณ์หลายรุน่ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอระบุรุ่น (model) ของผลิตภัณฑใ์ห้ครบถ้วนสอดคล้องกับงานประกวดราคาครั งนี   
(4) ประเทศผูผ้ลิต : ให้ผู้ยื่นขอ้เสนอ ระบุประเทศผู้ผลิตของแต่ละผลิตภัณฑใ์ห้ชัดเจน 
(5) เลขที่หนังสือรับรองจากผู้ผลิต : ให้ผู้ยืน่ขอเสนอย่ืนหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผูแ้ทนจ้าหน่ายให้เป็นผู้เสนออุปกรณ์ระบบไฟฟ้านั น ๆ พรอ้มระบุเลขที ่
                                           และวันที่ของหนังสือในรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ชัดเจน 



  

 
 
 
 

1.10 
  

มาตรฐานและคุณสมบัตทิางเทคนิค 
(Standard and Specification) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล ำดับท่ี หน้ำเลขท่ี
1 แบบมำตรฐำนแผนกโยธำ
1.1 แบบมำตรฐำน Manhole, Handhole, HDD, Semi-Direct Burial และ Duct Bank
1.2 แบบมำตรฐำนทำงด้ำนโยธำอ่ืนๆ

2 แบบมำตรฐำนแผนกไฟฟ้ำ
2.1 แบบมำตรฐำน Riser Pole (แรงสูง)
2.2 แบบมำตรฐำน Riser Pole (แรงต่ ำ) 
2.3 แบบมำตรฐำนตู้มิเตอร์และตู้เหล็กต้ังพ้ืน
2.4 แบบมำตรฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (แรงสูง) 

2.4.1 Underground Cable XLPE 33 kV
2.4.2 Space Aerial Cable for 33 kV
2.4.3 Plug-in Cable Termination kit for GIS for 33 kV
2.4.4 Outdoor Termination kit for 33 kV
2.4.5 Splicing Kit for 33 kV
2.4.6 Surge Arrester for 33 kV
2.4.7 Fuse Cutout and Fuse link for 33 kV
2.4.8 Disconnecting Switch for 33 kV
2.4.9 Fault Indicator for OH line

2.4.10 Insulator for 33 kV
  2.4.11 Transformer for 33 kV

2.5 แบบมำตรฐำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ (แรงต่ ำ) 
2.5.1 Underground Power Cable (CV)
2.5.2 ชุดต่อสำยแบบกันน้ ำได้

2.6 แบบมำตรฐำนเคเบิลใยแก้วน ำแสง
2.7 แบบมำตรฐำนกำรติดต้ังระบบ Ground

3 แบบกำรทดสอบอุปกรณ์ และแบบรำยกำรค ำนวณ

สำรบัญ
แบบมำตรฐำนและข้อก ำหนดทำงเทคนิค (Specifications)

รำยละเอียด





  

 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 แบบมาตรฐาน 
Manhole, Handhole, 

HDD, Semi-Direct 
Burial และ Duct Bank 

 
 
 
 



  

 
 
 
 

บ่อ Manhole และ 
Handhole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















  

 
 
 
 
 
 

 
แบบรายละเอียดบ่อ 

Manhole และ 
Handhole 
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